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2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2014 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ 

 

2014 metų veiklos planas buvo parengtas, atsižvelgus į gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo koordinacinės grupės siūlymus veiklos kokybės tobulinimui. Ugdymo tobulinimo 

prioritetu pasirinktas rodiklis 2.4.2. Mokėjimas mokytis. Taip pat buvo tęsiama veikla stiprinant 

tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politiką, tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos savo vaikams teikimą 

mokymosi procese ir bendradarbiavimą. Pamokos kokybės gerinimui, mokytojų didaktinės 

kompetencijos ugdymui buvo skirtas seminaras apie kokybės vadybą pamokoje, edukacinės 

paradigmos kaitą – perėjimą nuo mokymo prie mokymosi paradigmos. Tęsiamas 2013 metais 

pradėtas šiuolaikinio vadybos ir valdymo metodo – organizacinės kultūros įdiegimas, gimnazijos 

bendruomenei susitariant dėl naujo organizacinės kultūros modelio taikymo. Visi 2014 metų 

veiklos plano siekiai įvardinti suformulavus du tikslus ir atitinkamus uždavinius: 

 1 tikslas. Užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą (-si). 

 Uždaviniai: 

1.1. Ugdyti mokinių kompetencijas ugdymo procese taikant aktyvų mokymąsi 

skatinančius būdus ir formas. 

1.2. Atnaujinti gimnazijoje naudojamų informacinių technologijų aplinkas. 

1.3. Ugdyti  didaktinę mokytojų kompetenciją. 

1.4. Pritaikyti platesnį spektrą edukacinių erdvių ugdomosioms veikloms. 

1.5. Palaikyti tampresnius ryšius su tėvų bendruomene.   

 

2 tikslas. Įdiegti šiuolaikinį vadybos ir valdymo metodą – organizacinę kultūrą. 

Uždaviniai: 

2.1. Nusistatyti organizacinės kultūros charakteristikų standartą.  

2.2. Susitarti su gimnazijos bendruomene dėl organizacinės kultūros charakteristikų 

vieningo pripažinimo. 

 

1.1. Atliktų tyrimų (Aktyviųjų metodų panaudojimas bendrojo ugdymo dalykų 

pamokose, Paauglių nenoro mokytis priežastys) išvados, stebėtų pamokų analizė leidžia teigti, kad 

gimnazijos mokytojų bendruomenė yra teisingame kelyje, kurio siekinys tęstinas ir vykdytinas 

planuojant ir 2015 metų veiklas. Tai ilgas ir nelengvas procesas nuolat ieškoti naujų metodų ir 

būdų, kurie padėtų gerinti tiek pamokos kokybę, tiek mokinių pasiekimus. Tyrimų išvados 

pristatytos gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje.  

Gimnazijoje buvo surengti dalykiniai konkursai (planuota 6) 9–12 klasių mokiniams: 

solfedžio, harmonija, muzikos istorija, lietuvių kalbos diktanto rašymas, mokinių raštingumo 

konkursas, skaitovų konkursas, skirtas K. Donelaičio 300 gimimo metinėms, istorijos olimpiada. 

Mokiniai išbandė savo gebėjimus ir respublikoje vykstančiuose konkursuose: vertimų ir 

iliustravimo projektas „Tavo žvilgsnis 2014“, kalbų kengūra, gamtos kengūra, matematikos 

kengūra. Kengūros konkursuose dalyvavo ir gerus rezultatus pasiekė taip pat ir pradinių klasių 

mokiniai.  



Savo gebėjimus gimnazijos ugdytiniai demonstravo įvairiuose šalies ir tarptautiniuose 

konkursuose, dalyvavo festivaliuose, koncertavo renginių metu. Faktai apie tai skelbiami 

gimnazijos tinklalapyje (skiltys „Pasiekimai“, „Archyvai“) bei 2014 metų metraštyje.   

Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungia į akciją „Knygų Kalėdos“, todėl 

bibliotekos fondai kasmet papildomi grožinės literatūros knygomis vaikams ir jaunimui, dalykine 

literatūra.  

1.2. IKT aplinkos tobulinimas. Atnaujintas intranetas, įdiegta kompiuterinio tinklo 

apsaugos sistema, pilnai veikia WIFI ryšys (I rūmų pastate prasiplėtė naudojimosi galimybės, III 

rūmų pastate įdiegta naujai). Padidėjo interneto sparta, taupomas vartotojų laikas, pagerinta 

komunikavimo terpė. Papildytas fonotekos turinys. Gimnazijos naudojamo el. pašto serveris 

pakeistas į kokybiškesnį. Pakeitus moraliai ir fiziškai nusidėvėjusias detales, atnaujinti keli 

kompiuteriai. 

Gerinant gimnazijos materialinę mokomąją bazę, metų pabaigoje buvo įsigyta 

priemonių: multimedijų komplektai (8 vnt.), nešiojamieji kompiuteriai (2 vnt.), muzikiniai 

instrumentai (akordeonai, valtornos, mušamieji, fortepijonai, gitara, smuikai), garso, biuro įranga 

(stiprintuvai, spausdintuvai ir kt.), kūno kultūros inventorius, anglų k. mokomoji programa, dailės 

priemonės. Įsigyti baldai vienos klasės komplektui. Apsirūpinimui vadovėliais skirta 25 tūkst. litų.  

1.3. 2014 m. rugsėjo 17 d. įvyko seminaras „Kokybės vadyba pamokoje“, kurį vedė 

ŠU dėstytoja ir NMVA vadovaujančioji vertintoja M. Vilkonienė. Seminaras skirtas gerinti ugdymo 

(-si) procesą pereinant nuo mokymo prie mokymosi paradigmos ir ugdyti mokytojų didaktines 

kompetencijas atitinkančias mokymosi paradigmą. Gimnazijos mokytojai seminaro metu patobulino  

mokymo (-si) proceso valdymo kompetencijas. 

Mokytojai ankstyvą pavasarį (kovo mėn.) suorganizavo išvyką į Rygą, kur aplankę 

miesto žymias istorines vietas, vakare Rygos nacionaliniame operos teatre stebėjo G. Pucini operą 

„Toska“. Tarptautinės mokytojų dienos proga gimnazijos bendruomenė vyko kelionėn į Nidą. 

Rudenį atsirado norinčiųjų aplankyti Vilniuje vykstantį orkestro „Kremerata Baltica“ koncertą, į 

kurį nuvykę mokytojai klausėsi pasaulinio garso atlikėjų Gidono Kremerio ir Martoa Argerich su 

orkestru atliekamos programos. 

Gimnazijos metodinės grupės aktyviai organizuoja tikslinius seminarus, orientuotus į 

profesinės kompetencijos tobulinimą (planuota 5). Be to, pedagogai metodinės veiklos patirtimi 

dalinasi su kitais kolegomis:  

Vasario 12 d. į seminarą gimnazijos salėje pakvietė pianistas D. Račys, VDU Muzikos 

akademijos lektorius. Seminarą organizavo fortepijono metodinė grupė. 

Kovo 5 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko gimnazijos pedagogų komandos 

suorganizuotas seminaras ir kūrybinės dirbtuvės muzikos ir dailės mokytojams „Jausk. Būk. Čia. 

Dabar.“.  

Kovo 9 d. Šiauliuose vyko tarptautinis būgnų ir perkusijos festivalis. Gimnazijoje 

vyko meno dirbtuvės, kuriose dalyvavo atvykę mokytojai ir mokiniai, o vakare meistriškumo 

pamokų dalyviai ir miestiečiai buvo pakviesti į koncertą salėje „Saulė“.   

Kovo 14 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vykusiame seminare „Pramoginės 

muzikos pritaikymas tautiniams instrumentams“ mokytoja R. Marozienė pristatė sudarytą metodinį 

leidinį „V. Paketūras. Kankliavimo sąsiuviniai“.  

Gegužės 2 d. mokytoja M. Kaubrienė vedė autorinį seminarą-praktikumą Telšiuose. 

Birželio 14–15 d. vyko liaudies instrumentų pedagogų seminaras „Solinio ir 

ansamblinio muzikavimo liaudies instrumentais aktualijos“, kurio iniciatoriai – gimnazijos liaudies 

instrumentų metodinė grupė. 

Spalio 17–18 d. gimnazijos choro dirigavimo ir dainavimo metodinė grupė 

suorganizavo seminarą „Jaunųjų dainininkų vokalo formavimo specifika“ ir meistriškumo pamokas. 

Renginys vyko Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje. Atviras pamokas vedė solistė Viktorija 

Miškūnaitė ir choro dirigentas Remigijus Adomaitis.  



Lapkričio 20–21 d. vyko akordeonistų metodinės grupės organizuotas seminaras-

praktikumas „Pedagoginio meno subtilumai ugdant jaunąjį muziką“. 

Lapkričio 28 d. gimnazijoje suorganizuotas seminaras „Meninių gebėjimų ugdymas 

atlikėjo raiškos pamokoje“ ir meistriškumo pamokos, kurias vedė Aidas Puodžiukas (fortepijonas) 

ir Dainius Puodžiukas (smuikas). 

Taip pat gimnazijos metodinės grupės organizavo bei pravedė šiuos festivalius ir 

konkursus: 

IV tarptautinis vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalis TŪTO,  

Regioninis dainavimo konkursas „Tau, mama“, 

X tarptautinis akordeono muzikos festivalis-konkursas „Linksmasis akordeonas“, 

J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas 

(regioninis turas); 

Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų atlikėjų konkursas (pianistų atranka, regioninis 

turas). 

Gimnazijos pedagogų komanda – bendrojo ugdymo dalykų mokytojai (5) dalyvavo 4-

ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje  „Mokykla be sienų“. 

Mokytojai aplankė įvairius parodoje siūlomus renginius, grįžę patirtimi ir įspūdžiais dalinosi 

metodinėje grupėje su kolegomis.   

Be išimties visi pedagogai tobulina profesinę kvalifikaciją dalyvaudami kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose ir kursuose. Gimnazijos atestacijos komisijos nutarimu penkiems pedagogams 

suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija. 

Išleisti nauji leidiniai ir CD: mokytojo R. Gaubo parengta knyga „Populiariosios 

muzikos teorijos ir harmonijos pagrindai“ su CD (Šiaulių universiteto leidykla, 2014); mokytojo G. 

Kalino knyga „Tykus vakars“ (aranžuotos lietuvių liaudies dainos) (Leidykla Lucijus, 2014); 

kanklių trio „Aušrinė“ kompaktinė plokštelė „Nuo liaudies dainos iki...“. 

1.4. Mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo įvairiuose renginiuose, skirtuose 

tiriamosios veiklos gebėjimų tobulinimui. Ypač aktyviai pasireiškė (skaityti pranešimai) fizikos 

mokytoja O. Girjotienė su mokiniu N. Latovinu. Jie dalyvavo Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos 

vardo respublikinėje mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijoje „Žmogaus 

ekologija“; renginyje „Tyrėjų naktis“; respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje Šiaulių Simono 

Daukanto gimnazijoje, kurioje pranešimą skaitė mokytojos A. Vaičiūnienės paruošta mokinė I. 

Matiliūnaitė. Mokinė L. Klovaitė su lietuvių kalbos mokytoja V. Šileriene dalyvavo konferencijoje 

„K. Donelaičio pėdomis“, kuri vyko Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale. 

Pradinių klasių mokiniai lankėsi Šiaulių Aušros muziejaus Žaliūkų malūnininko sodyboje ir 

dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Adventas – tikėjimai, spėjimai, burtai..“. 

Dailės programos besimokantys mokiniai dalyvavo kūrybinėse veiklose: instaliacijos, 

skirtos Pasaulinei žemės dienai, kūrimas; atradimų gamtoje pleneras „Aš kuriu žemei“; projektas 

„Kurkime svajonių parką“. Dalis pamokų vyko kitose edukacinėse aplinkose: Šiaulių universiteto 

Dailės galerijoje lektoriaus R. Jaro atvira paskaita „Performansas ir performansiškumas: kas ir 

kodėl?“; V. Kinčinaičio paskaitų apie meną ciklo renginiai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje. Mokinių darbai demonstruojami parodose, pristatomi konkursuose. Galima 

džiaugtis įvairiais mokinių kūrybinių darbų pasiekimais.  

Karjeros ugdymas vykdomas ir pasibaigus projektui, kuriame dalyvavo gimnazija. 

Skatinamas mokinių profesinis veiklinimas darbinėje aplinkoje.  

 1.5. Gegužės 19 d. Gegužių progimnazijos direktorė S. Baranauskienė skaitė paskaitą 

„Vaiko sėkmė“ pradinių klasių mokinių tėvams. Gruodžio 11 d. pradinių klasių mokytojos pristatė 

aktualius pranešimus savo klasės tėvų susirinkime.   

Įvykdyti du visuotiniai tėvų susirinkimai, viena atvirų durų diena tėvams, 

administracijos tiksliniai susitikimai su 10 ir 12 klasių mokinių tėvais. Tampriai bendradarbiauja 

pradinių klasių mokinių tėveliai tiek tarpusavyje, tiek su kitais gimnazijos bendruomenės nariais. 



Surengti 1, 2 klasių renginiai: išvyka į Šniūraičius; Mama, tėtis ir aš; akordeono metodinės grupės 

suorganizuotas „Mažųjų koncertas savo tėveliams ir draugams“. Aktyviai gimnazijos tėvų 

bendruomenė įsitraukė į gimnazijos 75-ečio šventinį minėjimą-koncertą, dalyvavo eisenoje „Šiaulių 

dienos 2014“, virtualios parodos pristatyme Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 

bibliotekoje ir kt. renginiuose.  Atsižvelgus į pradinių klasių tėvų pastebėjimus ir pageidavimus 

sutvarkytos laiptinės erdvės, siekiant užtikrinti saugumą, mokytojai budi koridoriuose pertraukų 

metu. Džiugu, kad ir mokinių tėveliai inicijuoja veiklas. M. O. Roduner iniciatyva gimnazijoje 

įvyko tarptautinio projekto „Jaunimo literatūros dienos Šiaurės Lietuvoje 2014“ renginiai – 

susitikimai su rašytojais, knygų iliustratoriumi. 

2.1. Siekiant keisti gimnazijos kultūrą ir sukurti naują tinkamą organizacinę kultūrą, 

atlikti įvairūs kultūros tyrimai (pasitelkiant IQES online Lietuva atlikti specialūs anoniminiai 

klausimynai gimnazijos personalui, kuriais buvo siekiama ištirti visus tris organizacinės kultūros 

lygmenis pagal amerikiečių mokslininko E. Sheino modelį: sutartinius dalykus (artefaktus), 

remiamas vertybes, pagrindines nuostatas; pasitelkiant amerikiečių mokslininkų K. Cameron ir R. 

Quinn sukurtą diagnostikos instrumentą OCAI (angl. Organizational Culture Assessment 

Instrument OCAI) nustatyta esama ir pageidaujama organizacinė kultūra; remiantis įsivertinimo 

rekomendacijomis (2009) taikyti interviu metodai, focus grupės metodai ir kt.) Remiantis atliktų 

tyrimų duomenimis suorganizuota diskusija-seminaras personalui. Remiantis diskusija-seminaru bei 

kitais gimnazijoje atliktais tyrimais ir gimnazijos strategija sukurtas naujas organizacinės kultūros 

modelio projektas, kuriame nustatytas gimnazijos kultūros charakteristikų standartas bendruomenei.   

2.2. Siekiant susitarti su gimnazijos bendruomene dėl organizacinės kultūros 

charakteristikų vieningo pripažinimo pagal sukurtą naujos organizacinės kultūros modelio projektą 

suorganizuotas pristatymas-diskusija. Siūlomas modelis aptartas, išdiskutuotas ir patvirtintas 

gimnazijos direktoriaus. Vadovaujantis šiuo modeliu gimnazijoje vykdomos veiklos, kuriomis 

siekiama įtvirtinti naują gimnazijos kultūrą ir ją puoselėti. Kiekvienai nuostatai, vertybei įtvirtinti 

reikalingos tam tikros veiklos.  

Prie mokinių draugiško bendravimo įtvirtinimo vertybių galima priskirti ir gimnazijos 

prisidėjimą prie nacionalinės akcijos ,,Veiksmo savaitė be patyčių“. Akcijos metu gimnazijoje 

įvykdytos šios veiklos: atidarymo renginys ,,> 5 interviu“, ŠU dėstytojo G. Girdvainio paskaita apie 

patyčias, apskritojo stalo diskusija ,,Plonytė linija tarp humoro ir patyčių, draugiškiausių gimnazijos 

mokinių apdovanojimai, pirmokų veikla ,,Piešiu draugystę“, dalyvavimas Šiaulių ,,Saulėtekio“ 

gimnazijos protų mūšyje ,,Kartu galim daug“ ir kt. Kiekvienais metais gimnazijoje organizuojama 

edukacinė akcija, skirta prevencijai prieš patyčias, skatina mokinius bendrauti pagarbiai, draugiškai, 

puoselėti demokratines, humanistines vertybes. 

Bendruomenės santykiams puoselėti, Tarptautinės mokytojų dienos proga 

suorganizuota kelionė į Nidą ir Klaipėdą. Gimnazijos personalas Delfinariume stebėjo nuotaikingą 

renginį, kur susipažino su vienais iš intelektualiausių jūros žinduolių, Juodosios jūros afalinomis 

(delfinais). Aplankant gražiausias pajūrio vietas bei susitikimas su delfinais, bendraujant ne darbo 

metu, prisidėjo prie personalo santykių stiprinimo. Ši išvyka yra viena iš daugelio priemonių kaip 

įtvirtinti ir puoselėti naują gimnazijos kultūrą. Bendruomenė yra kviečiama siūlyti įvairias veiklas, 

kurios padėtų įtvirtinti naujo gimnazijos kultūros modelio nuostatas bei vertybes.  

 

2. 2015 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2015 metų veiklos plano tikslas nukreiptas į strateginius gimnazijos tikslus – teikti 

kokybiškas paslaugas gabiems menui regiono vaikams, nuolat gerinant ugdymo kokybę. Veiklos 

plano uždavinių formulavimas pagal gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nustatytas 

silpnąsias sritis tampriai siejasi su pamokos kokybės (rodikliai 2.2.1.-2.6.3.) gerinimo tęstinumu. 

1 tikslas – Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. 

Uždaviniai: 



1.1.Tobulinti pamokos, grindžiamos mokymosi paradigma, vadybą.  

1.2.Teikti mokiniui laiku efektyvią pagalbą. 

1.3.Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas. 

1.4.Vykdyti ugdymą karjerai ir profesinį veiklinimą. 

1.5.Gerinti ugdymo (-si) aplinkas.  

2 tikslas – Vykdyti veiklas, stiprinančias gimnazijos bendruomenę ir jos įvaizdį. 

Uždaviniai: 

2.1.Aktyvinti tėvų dalyvavimą gimnazijos veikloje. 

2.2.Efektyvinti informacijos apie gimnaziją sklaidą. 

 

 



3. 2015 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TURINYS 

 

1 tikslas – Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. 

Uždaviniai: 

1.1.Tobulinti pamokos, grindžiamos mokymosi paradigma, vadybą.  

1.2.Teikti mokiniui savalaikę efektyvią pagalbą.  

1.3.Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas. 

1.4.Vykdyti ugdymą karjerai ir profesinį veiklinimą. 

1.5.Gerinti ugdymo (-si) aplinkas.  

   

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymas Vykdymo 

terminas  

Ištekliai  

(žmonės, 

pinigai, įranga, 

medžiagos) 

Laukiami rezultatai 

Vykdytojas Partneriai 

1.1.1. Mini mokymai (projektas). Mokytojų 

komanda 

ŠMM UPC Pagal 

mokymų 

planą 

Projekto lėšos Mokytojų komanda įgyja naujų žinių, 

kuriomis pasidalins su kolegomis, 

pritaikant tvarios lyderystės principus. 

1.1.2. Pamokų stebėjimas ir reflektavimas.  I. Asauskienė 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

 

 2015 m.  Stebėtos ir aptartos visų mokytojų 
pamokos (ne mažiau kaip 2 pamokos). 
Dėmesys skiriamas vertinimui, 
susietam su kokybės siekimu. 
Išvadomis pasinaudojama koreguojant 
vertinimo aprašą. 

1.1.3. Kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) 
kūrimas naudojant IQES online 

platformos galimybes.  

Mokymai mokytojams apie kolegialų 

grįžtamąjį ryšį.  

I. Asauskienė 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

 

 2015 m. IQES online 

platformos 

metodika 

70 proc. mokytojų žino, kas yra 

kolegialus grįžtamasis ryšys, suvokia jo 

prasmingumą. Išsiaiškintas mokytojų 

požiūris į KGR, numatyti žingsniai 

KGR organizavimui gimnazijoje. 

Komandinio darbo metodas ir teikiama 

tarpusavio profesinė parama gerina 

mikroklimatą, stiprina 

bendradarbiavimo kultūrą. Mokytojų 

bendravimas – pozityvus pavyzdys 

mokiniams. 



1.1.4. Turimų IKT ir kt. skaitmeninių 

priemonių (įrašų, mokomųjų programų) 

panaudojimas pamokoje.  

Dalykų mokytojai  Nuolat Skaitmeninės 

programos ir  

KT įranga 

Mokytojai tobulina kvalifikaciją. 

Pamokos metu sukuriama skatinanti ir 

kūrybiška aplinka didina mokinių norą 

mokytis, atlikti užduotis namie. Gerėja  

pasiekimų rezultatai.  

1.1.5. Vertinimo aprašo atnaujinimas. Darbo grupė  2015-08  Susitarta dėl naujų vertinimo ir 

įsivertinimo strategijų, skatinančių 

kokybės siekimą. 

1.1.6. Į 9–11 klases naujai priimtų mokinių 

mokymosi stiliaus nustatymas. 

M. Jakutienė 

Klasių vadovai 

 2015-10  Dalykų mokytojai (80 proc.) 

planuodami pamokas atsižvelgia į 

klasės mokinių  mokymosi stilius. 

1.1.7. VKĮ grupės giluminio įsivertinimo 

Pamokos kokybė pamokų stebėjimo 

rezultatų pristatymai-seminarai. 

G. Labenskytė 

VKĮ grupė 

 2015 m. 

 

 Stebėtų pamokų išsami analizė ir 

aptarimas. Pateikta I ir II etapo 

lyginamoji analizė, apibendrinti 

rezultatai. Visi (100 proc.) mokytojai 

dalyvauja seminare-diskusijoje dėl 

pamokos kokybės gerinimo tobulinant 

kokybės vadybą pamokoje. 80 proc. 

mokytojų patobulintos didaktinės 

kompetencijos orientuojantis į perėjimą 

iš mokymo į mokymosi paradigmą. 

1.1.8. Veiklos kokybės įsivertinimo grupės 

giluminio įsivertinimo ataskaitos 

pristatymas bendruomenei. 

G. Labenskytė 

VKĮ grupė 

 2015-12  Gimnazijos bendruomenė supažindinta 

su įsivertinimo rezultatais bei gairėmis 

veiklos kokybės tobulinimui. 

1.2.1. Pedagoginės psichologinės pagalbos 

specialistų komandos formavimas.   

I. Asauskienė 

  

 2015 m. Savininkas 

(ŠMM) 

Sukurtos naujos darbo vietos 

(logopedas, psichologas). Teikiama 

operatyvi profesionali pagalba, 

išvengiama kritinių situacijų.  

1.2.2. Pradinių klasių mokytojų tikslinės 

konsultacijos. 

Klasių mokytojos  Nuo 

2015-09 

pagal 

grafiką 

 Tenkinami mokinių įvairūs poreikiai: 

pagalba su žemesniais pasiekimais, po 

ligos, su aukštais pasiekimais.  

1.2.3. Pedagoginės pagalbos mokiniams 

teikimas. 

N. Brazaitienė 

VGK nariai 

 Nuolat  Kartą per mėnesį VGK aptaria rizikos 

grupės mokinių pasiekimus ir pažangą. 



Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sudaromas mokinių, kuriems skiriamos 

privalomos konkrečių dalykų 

konsultacijos mėnesio laikotarpiui, 

sąrašas.  

1.3.1. Mokomųjų dalykų mokyklinių 

olimpiadų organizavimas. 

N. Brazaitienė 

BU mokytojai  

 2015 m.  Identifikuojami gabiausi mokiniai ir 

teikiama kryptinga pedagoginė 

pagalba. 

1.3.2. Neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir 

paklausos atitikties tyrimas. 

G. Labenskytė 

VKĮ grupė 

 2015-03  Atlikto tyrimo duomenys 

naudojami neformaliojo vaikų švietimo 

programų pasiūlos planavimui. 

1.3.3. Vidurinio ugdymo programos aprašo  

pristatymas. Individualių ugdymo 

planų 2015–2017 m. m. susidarymas. 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

 

 2015-03 / 

2015-04 

 10 klasės mokiniai parengia 

individualius ugdymo planus, 

susipažįsta su dalykų keitimo tvarka. 

1.3.4. Bandomųjų egzaminų vykdymas. N. Brazaitienė 

Dalykų mokytojai 

 2015-02  Abiturientai tikslingai ir motyvuotai 

pagal rekomendacijas renkasi 

egzaminus. Gerėja išlaikymo rezultatai. 

1.3.5. Mokinių dalykinių kompetencijų 

ugdymas meninėje raiškoje, 

projektinėse veiklose. 

Metodinės grupės 

Dalykų mokytojai 

 2015 m.  Pravesti konkursai, festivaliai, 

projektai. Mokiniai dalyvauja meninėje 

raiškoje gimnazijoje (100 proc.) ir už 

jos ribų (75 proc.). 

1.3.6. Bendrųjų kompetencijų ugdymas 

mokinių diskusijų klubo veikloje. 

N. Brazaitienė 

Soc. pedagogas 

Mokinių 

taryba 

2015 m.  Diskusijų klubo veikloje dalyvauja 

aktyvūs, turintys pilietinę poziciją, 

gebantys konstruktyviai spręsti 

problemas mokiniai (iki15 proc.). 

1.4.1. Profesinis veiklinimas.  

 

M. Jakutienė 

I. Motekaitienė 

 Pagal 

planą 

 9–12 klasių mokiniai (100 proc.) gilina 

patirtį įvairioje darbinėje-praktinėje 

aplinkoje. Daugėja socialinių partnerių. 

Karjera planuojama tikslingai. 

1.4.2. Pasirenkamųjų dalykų programų 

pristatymas. 

 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

 

Metodinė 

taryba 

2015-04 Intelektualieji 

ištekliai 

Atnaujintų ir naujų programų pasiūla 

atitinka mokinių poreikius (85 proc.). 

1.5.1. Projektas „Gyvenu be telefono 

pamokoje“. 

V. Tamoševičius 

BU metodinė 

grupė 

Muzikinio 

teorinio 

paruošimo 

2015-03  Formuojamos mokinių nuostatos, 

dėmesys sutelkiamas tik į pamoką, 

gerinamas tarpusavio bendravimas. 



metodinė 

grupė  

1.5.2. Pailgintos dienos grupės veiklos aprašo 

parengimas. 

Pailgintos grupės 

mokytojos 

 2015-01  Pagal parengtą aprašą sukurta sistema 

tenkina veikloje dalyvaujančių mokinių 

ir tėvų poreikius, ugdomas mokinių 

savarankiškas mokymasis. 

1.5.3. Poilsio ir dviračių apsaugos aikštelės 

įrengimas. 

P. Mockus  2015-05  Mokiniai praktikuoja dviračių sportą, 

leidžia laisvalaikį lauke, užtikrinama 

transporto priemonių apsauga. 

1.5.4. Mokinių skatinimas (pasiekimų 

viešinimas, apdovanojimai ir pan.). 

I. Asauskienė  

 

Mokinių 

taryba 

  Įgyvendinamos mokinių skatinimo 

sistemos nuostatos didina mokymosi ir 

pažangos siekimo motyvaciją. 

2 tikslas – Vykdyti veiklas, stiprinančias gimnazijos bendruomenę ir jos įvaizdį.  

 

Uždaviniai: 

2.1. Stiprinti mokinių tėvų įsitraukimą į vykdomas veiklas 

2.2. Efektyvinti informacijos apie gimnaziją sklaidą 

2.1.1. Tėvų bendruomenės pedagoginis, 

psichologinis švietimas. 

I. Asauskienė  

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

Soc. pedagogas 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Klasių 

vadovai 

2015-02 

2015-04 

2015-11 

 Tėvai dalyvauja vaikų ugdyme, 

prisiima atsakomybę už vaiko pažangą. 

Stiprėja partnerystė, ugdomas holistinis 

požiūris į švietimą.  

2.1.2. Apskritasis stalas su mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) aktyvu dėl 

gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų. 

I. Asauskienė 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

G. Labenskytė 

 

 2015-03  Atlikta gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatų analizė, pateikti 

siūlymai veiklai tobulinti. 

2.1.3. Atvirų durų dienos mokinių tėvams. I. Asauskienė 

N. Brazaitienė 

I. Motekaitienė 

 

Dalykų 

mokytojai 

2015-04 

2015-10 

 Mokinių tėvai individualiai bendrauja 

su visų dalykų mokytojais.  

2.1.4. Tėvų profesijos mugė. Pradinių klasių 

mokytojos  

 2015-05  1–4 klasių mokiniai sužino apie 

profesijų įvairovę. Stiprinami 

bendruomenės narių ryšiai. 



2.2.1. Sisteminga gimnazijos veiklos sklaida 
respublikos ir miesto žiniasklaidos 
priemonėse. 

I. Asauskienė  

R. Sližienė 

 2015 m.  Atspausdintos publikacijos (8) 
informuoja visuomenę apie gimnazijos 
veiklas ir pasiekimus.  

2.2.2. Atvirų durų dienos gimnazijoje. I. Motekaitienė 

Metodinė 

taryba 

 

Mokinių 

taryba 

2015-04 

2015-10 

 Suinteresuoti asmenys apie gimnaziją, 
vykdomas programas, priėmimo ir 
mokymosi sąlygas sužino tiesiogiai 
atvykę į įstaigą.   

2.2.3. Gimnazijos pristatymas miesto ir 
regiono mokykloms. 

I. Asauskienė  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

I. Motekaitienė 

 2015 m.  Gimnaziją tikslingai renkasi menui 
gabūs mokiniai.  

2.2.4. Dalyvavimas projektų eTwinning, 

Erasmus+ veiklose. 

 

Dalykų 

mokytojai 

 Nuolat   Mokytojai (10 proc.) dalyvauja 

projekto veiklose. Gimnazija 

pristatoma užsienyje, plėtojamas 

tarptautinis bendradarbiavimas. 

 

   


